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COMO TORNAR UMA ASSEMBLÉIA DE
CONDOMÍNIOS UM LOCAL

MAIS AGRADÁVEL

Com o passar dos
anos, observou-se no
mercado de modo geral uma redução significativa do número
de participantes nas
assembleias gerais. Via
de regra, muitos condôminos deixaram de participar das decisões de
assembleia, por conta
de divergências que normalmente ocorrem nestes momentos, e muitas
vezes as divergências
observadas viram motivo de discórdia entre os
vizinhos, fato este que
não deveria ocorrer, ou
ainda por assembleias
convocadas muito próximo a data da realização.
É importante ao

administrador
(síndico), juntamente com
a empresa auxiliar de
administração
trabalhe no sentido de tornar estes encontros
um local harmonioso.
Como sugestão, o
Diretor Executivo da
Predial Redoma Leandro Kraemer salienta a
importância destas reuniões ocorrerem após às
19h, evitando às quartas
e sextas-feiras. Sempre
manter pautas objetivas,
e quando o assunto for
mais “polêmico”, ajustar
alguma alternativa para
que os condôminos possam ter conhecimento
do assunto dias antes
da assembleia, a exem-

plo de uma alteração de
convenção. Neste caso,
envie uma minuta com
antecedência para que
os condôminos possam
no mínimo saber o que
está sendo proposto de
alteração e assim chegar
à reunião com sua proposição ou aceitação.
Marque as assembleias com antecedência mínima de 20 dias.
Assim, haverá mais
tempo para as pessoas se organizarem.
As assembleias têm
horário para começar,
mas não para terminar,
o que acaba por prolongar muitas vezes o
tempo de duração, até
muitas vezes levar ao es-
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gotamento os condôminos. Como sugestão, tenha o hábito de manter
horário de encerramento, ou tempo limite por
pauta de assembleia.
Receba os condôminos, como se estivesse recebendo visitas
em sua casa. Ofereça
água, ou um café, salienta Newton Nunes,
Diretor Administrativo.
São pequenos alterações em nosso comportamento que podem
gerar um enorme resultado para o coletivo, enfatiza Kraemer.
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